


ــا هــدف ارائــه خدمــات در حــوزه ســقف های مرکــب عرشــه فــوالدی در بیســت و هشــتم دی  مــا ب
مــاه ســال ۱۳۹۲ گردهــم آمدیــم، تــا بــه نیاز هایــی کــه در صنعــت ســاختمان، بــا تجربــه چندین ســاله 
فعالیــت در ایــن حــوزه در بــازار احســاس کردیــم، پاســخ دهیــم. اتــکا بــه چهــار اصــل اساســی تــوکل 
بــه پــروردگار یکتــا، تخصــص، تجربــه و تــاش خیلــی ســریع باعــث شــد تــا آســمان خــراش تبدیــل 
بــه یکــی از برتریــن مجموعه هــای ارائــه دهنــده خدمــات مربوطــه در ایــن حــوزه گــردد. مســیر دقیــق 
و منظمــی کــه هــر پــروژه از بررســی های اولیــه تــا مرحلــه انجــام در آســمان خــراش پشــت ســر 
می گــذارد ســبب گردیــده اســت تــا مشــتری های آن احســاس ســهولت در کار، اعتمــاد و اطمینــان 
خاطــر نســبت بــه انجــام ایــن مــورد تخصصــی و پــر اهمیــت ســازه نســبت بــه آســمان خــراش 
داشــته باشــند. در بســیاری از مــوارد بــا تــوان تخصصــی، فنــی و تجربــی، تغییــرات بســیار حساســی 
در پروژه هــا پیشــنهاد و بــر اســاس محاســبات ارائــه گردیــده اســت کــه موجبــات تغییــرات بســیار 
اساســی در بهبــود کیفیــت و یــا صرفــه جویــی در آن پــروژه بــوده اســت. معتقــد هســتیم بزرگتریــن 
ســرمایه مــا مشــتریان وفــادار و صاحــب اندیشــه، همچنیــن مشــتریانی هســتند کــه دغدغــه دقــت، 
کیفیــت و ســرعت دارنــد و تنهــا تــاش جهــت اقتصادی تــر نمــودن پروژه هــا را اولویــت ندارنــد.

تبدیــل آرزو هــای مــا در زمــان افتتــاح آســمان خــراش بــه اتفاقــات هــرروز مجموعــه در زمــان حاضــر 
هماننــد انجــام پروژه هایــی در کشــور های همســایه ایــن اطمینــان خاطــر را ایجــاد می کنــد کــه 
دســت یافتــن بــه پروژه هایــی بــا آیتم هــای تخصصــی دیگــر در زمینــه صنعــت ســاختمان نیــز امــری 

دســت یافتنــی در آینــده ای نچنــدان دور اســت.

چرخــه یــک پــروژه از ابتــدا تــا انتهــا در آســمان خــراش شــامل مراحــل مختلــف و بــه ترتیــب اخــذ 
اطاعــات ســازه و بررســی و متــره دقیــق نقشــه ها و ارائــه آنالیز هــای فنــی و اقتصــادی جلســات 
ــرارداد ایجــاد  ــر اهمیــت ق ــط و بررســی مــوارد پ حضــوری و انعــکاس مســائل فنی_اقتصــادی مرتب
ــه لیســت  نقشــه های شــاپ برداشــت شــرایط موجــود کارگاهــی و اصــاح نقشــه های شــاپ و ارائ
تولیــد بــه کارخانــه و نهایتــا تولیــد دقیــق ابعــادی نقشــه های شــاپ عملیــات اجــرا منظــم و کنتــرل 
کیفیــت بــر امــور برداشــت و تهیــه عملیــات صــورت گرفتــه و ایجــاد صــورت وضعیــت می باشــد. 
شــرکت ســاختمانی آســمان خــراش بــه عنــوان یکــی از تولیدکننــدگان و اجــرای ســقف های مرکــب 
ــه ســقف های  ــوط ب ــن اســتاندارد های مرب ــا تدوی عرشــه فــوالدی در ســال ۱۳۹۲ فعالیــت خــود را ب
 مرکــب عرشــه فــوالدی آغــاز نمــود و افتخــار دارد کــه بــا کادری از مهندســین مجــرب بــه عنــوان

برنــد برتــر تولید کننــده و پیمانــکار تخصصــی ســقف های مرکــب عرشــه فــوالدی در پروژه هــای 
مختلــف بــه کارفرمایــان محتــرم در امــور مشــاوره، طراحــی و اجــرا خدمت رســانی نمایــد. از اواخــر 
ســال ۱۳۹۲ مدیریــت شــرکت اقــدام بــه تولیــد ســقف های مرکــب عرشــه فــوالدی نمــود و بــا طراحــی 
و تولیــد و اجــرای ایــن ســری ســقف ها در پروژه هــای ســاختمانی توانســت همزمــان بــا افزایــش 

کیفیــت ســاخت زمــان و هزینــه اجــرای ســقف را بــه صــورت قابــل توجهــی کاهــش دهــد.

درباره ما

اهداف آسمان خراش

چرخه آسمان خراش
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گوشــهایازافتخــارات،تندیسهــاوتقدیرنامههــای

شرکتآسمانخراشدقت
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گواهینامه  صالحیت  پیمانکاری
شــرکت ســاختمانی آســمان خــراش بــا در نظــر گرفتــن اهمیــت نیــروی متخصــص فنــی و مهندســی، 
امکانــات نــرم افــزاری و تجهیــزات موفــق بــه عقــد قــرارداد بــا شــرکت ها و ســازمان های دولتــی شــده 
اســت کــه ایــن مهــم موجــب پیشــرفت روزافــزون »تخصــص و تجربــه« در شــرکت و موفــق بــه 

کســب گواهینامــه صاحیــت پیمانــکاری گردیــده اســت.



در نظــر گرفتــن ارتفاع هــای متفــاوت فــرم، ســبب عــرض تمــام شــده پــس از فــرم متفــاوت، ۹۸۰ 
میلیمتر جهت عرشــه با ارتفاع ۶۵ و ۹۳۰ میلیمتر جهت عرشــه با ارتفاع ۷۵ میلیمتر می باشــند. 
در محاســبات ارائــه شــده ضخامــت دال بتنــی از روی کنگــره عرشــه های فــوالدی ۶۰ میلیمتــر وزن 

مخصــوص بتــن ۲۴۰۰ کیلوگــرم در هــر مترمکعــب در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

آیین نامه فرمینگ
آییــن نامــه SDI_ANSI بــا ویرایــش ســال 2017 تمامــی ملزومــات تولیــد عرشــه های فــوالدی را 
اشــاره نمــوده و می تــوان آن را تنهــا مرجــع اصلــی و معیــار تولیــد عرشــه های فــوالدی نامگــذاری 
نمود.آییــن نامــه مذکــور الزامــات مهمــی از جملــه ضوابــط الزم جهــت ایجــاد ریب هــای عرضــی 
و طولــی بــر روی عرشــه های فــوالدی را در بردارد.قســمت مهــم و اساســی ایــن آئیــن نامــه، بــه 
نحــوه ایجــاد ریب هــا )عرضــی و طولــی( اشــاره شده اســت کــه هــدف آن تعییــن حداقــل و حداکثــر 
 برجســتگی ریب هــای عرضــی 0.89 الــی 2.67 میلیمتــر و فاصلــه ریب هــا، ارتفــاع و عــرض ریب هــا 
اشــکال  مــورد  در  تنهــا  آمــده  دســت  بــه  هندســی  پارامتر هــای  اســت  ذکــر  بــه  می باشــد.الزم 

دارد. اســتفاده  و  کاربــری  شده اســت  داده  نمایــش  کــه  مذکــور  نامــه  آییــن  پیشــنهادی 

جهــت تولیــد عرشــه های فــوالدی تنوع هــای مختلفــی بــر اســاس آئیــن نامه هــای موجــود می توانــد 
می باشــد ریب هــا  ایجــاد  نحــوه  و  ارتفــاع  شــکل،  در  موجــود  تنوع هــای  بگیــرد.  قــرار   مدنظــر 

ایــن مجموعــه بــا در نظــر گرفتــن شــرایط بهینــه ســازی، اقــدام بــه تولیــد دو نــوع محصــول متنــوع 
عرشــه  فــوالدی، بــا ارتفاع هــای ۶۵ و ۷۵ میلیمتــر نمــوده اســت. هــردو ارتفــاع بــا اســتفاده از ورق 

خــام بــا عــرض ۱۲۵۰ میلیمتــر )بــا ضخامت هــای مختلــف( تولیــد می شــوند.
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مرحله ساخت: 
طــی مرحلــه نصــب ورق و بتــن ریــزی ورق هــا تامیــن کننــده ســکوی کاری ایمــن اســت در ایــن مرحله 
مقطــع و ضخامــت ورق بایــد بــه گونــه ای طراحــی گــردد کــه تحمــل بارهــا هنــگام ســاخت شــامل 
وزن بتــن خیــس و تجهیــزات و نیــروی انســانی را داشــته باشــد در ایــن مرحلــه ورق بــا بتــن ترکیــب 
شــده و بــا میلگــرد کششــی عملکــرد مرکــب خــود را بــا بتــن تامیــن می نمایــد برجســتگی های تعبیــه 
شــده روی ورق موجــب ایجــاد پیوســتگی بیشــتر بیــن  عرشــه فــوالدی و بتــن می گــردد و از ایــن رو 

ســقف های مرکــب عرشــه فــوالدی نامیــده می شــود. 

طراحی سقف مرکب عرشه فوالدی

7

مراحل مختلف تولید، حمل، دپو و اجرای عرشه ها را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد: 

بازرسی ابعادی عرشه ها
قراردادن عرشه ها بر روی اسکلت

برشکاری و انجام سوراخ کاری های مورد نیاز عرشه ها
تثبیت عرشه به وسیله پرچ و پیچ

نصب فاشینگ )جهت حفظ بتن( 
نصــب گلمیــخ بــر روی تیرهــای فرعــی و اصلــی بــا آرایــش مــورد نظــر )نصــب گلمیخ هــا بایســتی 
مطابــق بــا نقشــه های اجرایــی قــرار گیــرد. تعــداد گلمیخ هــای الزم بــرای هــر تیــر بــا توجــه بــه طراحــی 

آن تیــر متغیــر اســت.( 
نبشی کشی کنسول ها )در صورت نیاز( 

نبشی کشی محل اتصال عرشه ها به دیوارها )در صورت نیاز( 
اجرای بازشوها مطابق نقشه های اجرایی

کلیات نصب
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قالــب  همــان  فــوالدی  عرشــه  ســقف  فاشــینگ 
محیطــی اســت کــه جهــت جلوگیــری از ریختــن بتــن 

می شــود.  اســتفاده  کار  دور 
فاشــینگ ســقف عرشــه فــوالدی از ورق گالوانیــزه 

ــه شــکل U خــم میشــود. ــد شــده و ب تولی
همزمــان بــا اجــرای عملیــات تثبیــت عرشــه، دور کار 

نصــب میگــردد.
فاشــینگ های تولیــدی در مجموعــه آســمان خراش 
میلیمتــر   ۱.۲ تــا  میلیمتــر   ۰.۴ ضخامت هــای  از 
شــیار   ۲ دارای  و  مختلــف  ابعــاد  در  همچنیــن  و 

می باشــد. فاشــینگ  طــول  در  )نــک(  مقاومتــی 

فالشینگ



Industrial Metal Stud

شــرکت ســاختمانی آســمان خــراش از گلمیخ هــای مطابــق اســتاندارد اســتفاده می کنــد کــه بــه وســیله 
ــر جــوش می شــود.  ــی تی ــار فوقان ــر روی ب دســتگاه مخصــوص ب

محاســبه ارتفــاع، قطــر، تعــداد و فواصــل بیــن گلمیــخ هــا بایســتی مطابــق بــا آئیــن نامــه هــای معتبــر انجــام 
ــا اتصال هــای مفصلــی بــه  ــا تیرهــای اصلــی را ب گیــرد. در ســازه هــای فــوالدی میتــوان تیرهــای فرعــی و ی

صــورت کامپوزیــت طراحــی نمــود.

نصب گلمیخ بر روی تیرهای اصلی و فرعی:
 نصب گلمیخ ها بر روی تیرهای اصلی و فرعی بایستی مطابق نقشه های اجرایی قرار گیرد.

تعداد گلمیخ های الزم برای هر تیر با توجه به ضخامت دال طول دهانه جهت ورق ها متغیر می باشد.

گلمیخ

Ge
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حداقــل ضخامــت الیــه بتنــی روی عرشــه فــوالدی بایــد ۵۰ میلیمتــر باشــد. در صــورت اســتفاده 
از آرماتورهــای مــازاد خمشــی منفــی در دال حداقــل پوشــش الیــه بتنــی روی آرماتــور براســاس 

مقــررات ســاختمانی ACI بــرای بتــن مســطح تعییــن خواهــد شــد.

بــتــن
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بهبود عملکرد سقف در هنگام زلزله:
در ایــن نــوع ســقف یکپارچگــی مناســبی بیــن اجــزای ســازه ای برقــرار می باشــد. در نتیجــه ایــن 
سیســتم از صلبیــت کافــی در مقابــل نیــروی جانبــی برخــوردار اســت. همچنیــن بــه علــت کاهــش 
نســبی وزن ســقف در هــر متــر مربــع ســازه در اثــر جــذب کمتــر نیــروی زلزلــه عملکــرد ســازه در برابــر 

زلزلــه بهتــر خواهــد بــود. 

کاهش خسارات جانی و مالی در هنگام وقوع زلزله و آتش سوزی:
از آنجایــی کــه می تــوان عمــده ســوانح رایــج در هنــگام وقــوع زلزلــه را بــه ســقوط اجــزاء غیــر ســازه ای 
و پرکننــده ســقف )ماننــد بلــوک( و اشــتعال زا کــه ســبب آتــش ســوزی و انتشــار گاز هــای خطرنــاک 
ناشــی از ســوختن می گردد )مثل یونولیت( نســبت داد اســتفاده از سیســتم ســقف عرشــه فوالدی 
بــا توجــه بــه توانایی هــای ذاتــی خــود )عــدم وجــود مــواد پــر کننــده بــه علــت شــکل موجــدار و عــدم 

وجــود مــواد اشــتعال زا( بــه مراتــب ایمن تــر خواهــد بــود.

ایجاد سکوی کار مناسب و ایمن در زمان اجرا:
عرشــه های فــوالدی پــس از پخــش بــر روی اســکلت بــا ایجــاد یــک ســکوی کار دائمــی بــرای پرســنل 

کارگاهــی، ایمنــی را در زمــان اجــرا ارتقــاء می بخشــد. 

پیوستگی و یکدست بودن سطح زیرین سقف: 
در کاربری هایــی نظیــر پارکینــگ می تــوان سیســتم ســقف های دارای ســطح تحتانــی یکنواخــت در 
نظــر گرفــت و بــدون هیچگونــه پوشــش ســقف کاذب بــکار بــرد، چــرا کــه بــا توجــه بــه صیقلــی بــودن 
عرشــه ها نــور در برخــورد بــا آن هــا بازتــاب بیشــتری داشــته و از ایــن طریــق بــا مصــرف انــرژی کمتــری 

میتــوان روشــنایی را تامیــن نمــود. 

وزن کم و قابلیت حمل آسان و سریع:
ایــن عرشــه ها ســبک و دارای صلبیــت بــاال می باشــند کــه ایــن خصوصیــت موجــب ســهولت در 
حمــل و نقــل آن هــا می گــردد. همچنیــن نصــب عرشــه ها معمــوال بــه ســادگی و بــدون نیــاز بــه 

تجهیــزات خــاص و تنهــا متکــی بــه تبحــر و تجربــه اکیــپ اجرایــی انجــام می پذیــرد.

حذف مراحل قالب بندی و شمع گذاری: 
عرشــه های فــوالدی عــاوه بــر نقــش ســازه ای خــود کــه همــان حــذف آرماتور هــای کششــی تــا 
دهانــه ی مشــخص اســت، بعنــوان قالــب مانــدگار نیــز ایفــای نقــش کــرده و بــار زنــده هنــگام ســاخت 
و وزن بتــن خیــس را تحمــل می کننــد. ســهولت حمــل بــرش آســان و نصــب ســریع و ســاده ایــن 

ــه ی اجــرای ســازه می گــردد.  عرشــه ها موجــب افزایــش ســرعت و بازدهــی در مرحل

کاهش مصرف فوالد و بتن: 
انتخــاب عرشــه ی بهینــه ســبب کاهــش ضخامــت دال، تعــداد تیر هــای فرعــی در اســکلت و میــزان 
آرماتور هــای دال شده اســت و در نتیجــه مقاطــع تیر هــای اصلــی و ســتون ها بهینه تــر خواهنــد شــد 

کــه ایــن امــر موجــب کاهــش قابــل توجــه میــزان فــوالد و بتــن مصرفــی در ســازه می گــردد. 

کاهش هزینه های کلی:
بطــور کل اســتفاده از روش هــای صنعتی ســازی از جملــه سیســتم ســقف عرشــه های فــوالدی 
ســبب کاهــش زمــان اجــرا، بــه حداقــل رســاندن پــرت مصالــح، کــم کــردن هزینه هــای جــاری و در 

نتیجــه کاهــش کلــی هزینه هــای جــاری پــروژه می گــردد.

مزایا در بهره برداری

مزایا در حین اجرا

مزایا در طراحی
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پروژه دفتر مرکزی شرکت آسان پرداخت )آپ( 
آدرس: پارک علم و فناوری پردیس

متراژ زیربنا: ۱۰۰۰۰مترمربع
پروژه ماموت تکنولوژی 

آدرس: شهرک صنعتی ماموت
متراژ زیر بنا: ۸۰۰۰ متر مربع

پروژه بام چالوس شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند
آدرس: بام چالوس

متراژ زیربنا: ۳۰۰۰۰ مترمربع
پروژه ساختمان مرکزی بنیاد شهید شرکت تابان شهر

آدرس: تهران طالقانی
متراژ زیربنا: ۳۰۰۰۰ مترمربع

پروژه برج شماره یک و دو رویا کیش شرکت تیسا کیش
آدرس: جزیره کیش

متراژ زیربنا: ۱۳۰۰۰ مترمربع
پروژه برج شماره سه رویا کیش شرکت پارس سازه

آدرس: جزیره کیش
متراژ زیربنا: ۳۰۰۰ مترمربع

پروژه مجتمع صنایع غذایی میهن
آدرس: اسالمشهر

متراژ زیربنا: ۲۰۰۰ مترمربع
پروژه ساختمانی بانک ملت

آدرس: ایالم
متراژ زیربنا: ۴۵۰۰ مترمربع

پروژه ساختمان تغلیظ شرکت کاله
آدرس: مازندران - آمل

متراژ زیربنا: ۲۰۰۰ مترمربع
کارخانه آریس شرکت کاله

آدرس: مازندران - آمل
متراژ زیربنا: ۱۴۰۰ مترمربع

کارخانه لبنیات شرکت کاله
آدرس: تهران - شهریار

متراژ زیربنا: ۱۰۰۰ مترمربع
پروژه موزه ملی ایران

آدرس: تهران – سی تیر
متراژ زیربنا: ۵۰۰ مترمربع

پروژه ایران خودرو شرکت خدمات مشاوره حامی ایرانیان
آدرس: تهران – یادگار امام
متراژ زیربنا: ۲۰۰۰ مترمربع

پروژه فرودگاه پیام شرکت آواتیس فارمد
آدرس: فرودگاه پیام

متراژ زیربنا: ۲۰۰۰ مترمربع
پروژه طرح توسعه کارخانه ایران لوازم قطعه

آدرس: خیابان ۵۶ فتح
متراژ زیربنا: ۴۰۰۰ مترمربع

پروژه شرکت راک مشبک تهران
آدرس: شهرک صنعتی پرند
متراژ زیربنا: ۱۳۰۰۰ مترمربع

پروژه نسیم فرمانیه شرکت عمران گستر بصیر
آدرس: تهران - فرمانیه

متراژ زیربنا: ۲۰۰۰ مترمربع
پروژه موسسه اعتباری نور شرکت تراز پایه نور

آدرس: تهران – ستار خان
متراژ زیربنا: ۸۰۰۰ مترمربع

پروژه مهرویال شرکت سازه و ساختمانی ایرانیان
آدرس: البرز - مهرویال

متراژ زیربنا: ۶۰۰۰ مترمربع

پروژه پاالیشگاه المرد شرکت دالگستر بیستون
آدرس: شیراز - المرد 

متراژ زیربنا: ۵۰۰۰ مترمربع
پروژه شمس آباد شرکت آیبک طب پارس

آدرس: شهرک صنعتی شمس آباد
متراژ زیربنا: ۳۷۰۰ مترمربع

پروژه سئول شرکت پناه صنعت پارت
آدرس: تهران - خیابان سئول 

متراژ زیربنا: ۲۵۰۰ مترمربع
پروژه روما کیش 

آدرس: جزیره کیش
متراژ زیربنا: ۱۰۰۰۰۰ متر مربع

پروژه سازمان انرژی اتمی شرکت عمران آسگون
آدرس: تهران - امیرآباد

متراژ زیربنا: ۶۰۰۰ مترمربع
پروژه تندیس زنبق

آدرس: تهران - زعفرانیه
متراژ زیربنا: ۳۰۰۰۰ مترمربع

پروژه تعاونی مسکن قدر
آدرس: تهران – شهرک چشمه

متراژ زیربنا: ۴۰۰۰۰ مترمربع
پروژه باران دیپلمات

آدرس: تهران – سعادت آباد
متراژ زیربنا: ۲۰۰۰۰ مترمربع

پروژه نگین سیمان تهران
آدرس: تهران – منطقه ۲۲

متراژ زیربنا: ۳۰۰۰۰ مترمربع
پروژه مروارید

آدرس: تهران – خیابان پیامبر
متراژ زیربنا: ۳۰۰۰۰ مترمربع

پروژه هتل دربندسر
آدرس: دربندسر

متراژ زیربنا: ۹۰۰۰ مترمربع
پروژه امان فیلتر

آدرس: شهرک صنعتی پرند
متراژ زیربنا: ۱۵۰۰ مترمربع

پروژه پیست دوچرخه سواری
آدرس: پرند

متراژ زیربنا: ۲۵۰۰ مترمربع
پروژه طاهرخانی

آدرس: تهران - سعادت آباد
متراژ زیربنا: ۷۰۰۰ مترمربع

پروژه بوکان
آدرس: تهران - نیاوران

متراژ زیربنا: ۹۰۰۰ مترمربع
پروژه حله

آدرس: عراق
متراژ زیربنا: ۱۵۰۰ مترمربع

پروژه پست برق دیلم شرکت آباد راهان پارس
آدرس: بندر دیلم

متراژ زیربنا: ۱۰۰۰ مترمربع
پروژه بانک سپه
آدرس: سمنان

متراژ زیربنا: ۱۰۰۰ مترمربع
و ...
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شرکت عمران گستر بصیر
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